Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo

AUTÓGRAFO Nº 07/2019
Proposição
:
Projeto de Lei nº 06/2019
Autoria
:
Executivo
Assunto
:
Dispõe sobre a criação da Gratificação por
Desempenho de Atividade Delegada nos termos que especifica, a ser paga aos
Militares do Estado que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São
Paulo, por força de Convênio a ser celebrado com o Município de Guará/SP, e dá
outras providências..
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São Paulo,
no uso das suas atribuições legais,
APROVA:
Art. 1º.
Fica criada a Gratificação por Desempenho de
Atividade Delegada, nos termos especificados nesta Lei, a ser mensalmente paga
aos integrantes da Polícia Militar que exercerem atividades, em horário de folga,
previstas na legislação municipal e próprias do Município de Guará, delegadas por
força de Convênio a ser celebrado com o Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria de Segurança Pública.
§ 1º.
As Atividades Municipais Delegadas ao Estado
serão as seguintes:
I - Vigilância em logradouros públicos e prédios municipais;
II - Fiscalização de estabelecimentos comerciais;
III - Auxílio em atividades de risco, que tiverem a necessidade
de recursos humanos em estado de alerta e emergência;
IV - Operar sistema de vídeo-monitoramento;
V - Gestão das atividades administrativas próprias para a
execução da presente Lei;
VI - Auxiliar o Município na fiscalização de atividades afetas ao
Código de Posturas do Município;
VII - Apoio às ações próprias de Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência, quando cabíveis e necessárias e de acordo com as normas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde e apoio às operações fiscalizatórias
executadas pelo Município;
VIII - Fiscalização do trânsito.
§ 2°.
A gratificação será calculada sobre os seguintes
valores:
I - Coronel, Tenente- Coronel, Major, Capitão, 1° Tenente, 2°
Tenente e Aspirante Oficial: 1,11 UFM por hora de trabalho;
II - Subtenente, 1°Sargento, 2° Sargento e 3° Sargento: 1,06
UFM por hora de trabalho; e
III - Cabo e Soldado: 1,01 UFM por hora de trabalho;
§ 3°.
O pagamento da Gratificação por Desempenho de
Atividade Delegada é incompatível com a percepção de outras vantagens da
mesma natureza.
§ 4°.
O valor da Gratificação por Desempenho de
Atividade Delegada será fixado pelo Executivo, de acordo com a natureza e a
complexidade das atividades objeto de cada convênio, respeitadas as
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disponibilidades orçamentárias e financeiras verificadas e levadas em
consideração por ocasião da assinatura do ajuste ao qual se refira.
§ 5°.
Os valores da gratificação serão revistos anualmente
de acordo com a legislação que a disciplina.
§ 6°.
Caberá ao Executivo Municipal firmar o convênio a
que se refere o caput deste artigo, não podendo ser delegada a celebração desse
ajuste.
Art. 2°.
As despesas com a execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Guará/SP, 22 de fevereiro de 2019.

Regina Rodrigues Coelho
Presidente

Fabiana Junqueira Seribeli
1ª Secretária

Valdeir Ponciano da Silva
2º Secretário
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